
Frisse moed… 
De fietsenrekken staan weer vol. Aan de kap-
stokken hangt van alles. De vakantie zit er op. 
We zijn weer gestart. De laatste periode van 
dit schooljaar is aangebroken. Wij hopen op 
negen leerzame laatste weken. We hebben er 
zin in, en de kinderen ook. Ze waren de vakan-
tie al lang zat, denk ik. En dat is te begrijpen. 
Je bent jong en je wilt leren! Wat is het toch 
een prachtig schouwspel om die kindergezich-
ten zo verwachtingsvol naar de juffen en 
meesters te zien opkijken. 
 

Projectweek… 
Aanstaande woensdag begint officieel de pro-
jectweek over het thema ‘De Winkel’. Elke klas 
koos voor een andere winkel, en daarover 
gaan we van alles leren. Tegelijkertijd gaan we 
de klas mooi inrichten zodat u op de kijkavond 
ogen te kort komt. U bent allemaal welkom om 
D.V. volgende week woensdagavond van 18.30 
uur tot 20.00 uur de klassen te bekijken. Ie-
dereen is welkom. Het hele dorp mag uitlopen. 
Zegt het voort… 
 

Schoolfotograaf… 
Het duurt nog even, maar dinsdag 21 mei 
staat de schoolfotograaf gepland. Dit jaar ma-
ken we ook weer broertjes- en zusjesfoto’s. 
Wanneer u nog een kleintje heeft die ook op de 
foto past, mag u daarvoor om 12.00 uur die 
dag in het speellokaal uw kinderen op de ge-
voelige plaat laten vastleggen. 
 

Sportdag… 
Donderdag 16 mei staat de jaarlijkse sportdag 
voor groep 7 en 8 gepland. Samen met de 
scholen van Nieuwaal, Nederhemert, Kerkwijk, 
Bruchem en Poederoijen gaan de kinderen ac-
tief aan de gang met allerhande atletiek-
onderdelen en slagbal. Bij regenachtig weer 
wordt het verzet naar een week later, even-
eens op donderdag. Het kan zijn dat uw 
kind(eren) die dag iets later thuis komen. 
 

Nieuwe collega’s… 
Voor de vakantie hebben we de sollicitatiepro-
cedure positief afgerond. We hebben drie nieu-
we juffen benoemd voor na de zomervakantie. 
Onze LIO-stagiaire Hanna Florijn komt in de 
middenbouw werken. Juf Ammeraal gaat in 
groep 3 aan de slag en juf Bouman komt in de 
bovenbouw spartelen. We denken dat we drie 
geschikte juffen hebben aangenomen. We he-
ten hen alvast hartelijk welkom op onze 
school. Het formatieplan en de groepsindeling 
voor 2019-2020 is in de maak. Wanneer het 
rond is, zal ik u dat mailen. 
 

Wisseling… 
Vanaf maandag 20 mei zal juf Hilde groep 1-2c 
verlaten omdat haar LIO-stageperiode er dan op 
zit. Juf Thirza en juf Willemieke gaan daar dan 
weer de scepter zwaaien. Gelukkig hoeven we 
van juf Hilde nog geen afscheid te nemen. Zij wil 
tot de zomervakantie de instroomgroep draaien. 
Dat wordt zeer gewaardeerd! 
 

Schoolreis… 
Van heel veel ouders hebben we inmiddels de be-
taling van de schoolreis ontvangen. Van een aan-
tal ouders nog niet. Misschien heeft u nog een 
momentje om de oude sok te legen… Op de web-
site is de nieuwsbrief hierover na te lezen. BVD! 
 

Zwanger… 
Juf Bruin van groep 7 is in blijde verwachting. Sa-
men met haar man verwachten ze eind oktober 
een kleine. We wensen hen alle goeds toe en dat 
er t.z.t. een gezonde baby geboren mag worden. 
 

Cito-Eindtoets… 
Dinsdag 14 mei wordt de uitslag van de Eindtoets 
van groep 8 verwacht. Zodra we die binnen heb-
ben, zullen we dat met de ouders en de kinderen 
delen. De schooladviezen voor het VO zijn in fe-
bruari al gegeven. Toch is het voor de kinderen 
en voor ons altijd weer spannend wat de uitslag 
zijn zal. 
 

Getrouwd… 
In de vakantie is juf Lize getrouwd. Wij zijn daar 
als team getuige van geweest. Het was een 
mooie dag en we wensen hen het allerbeste toe. 
 

Nieuw gezicht… 
Vandaag is juf Mattanja gestart als RT-juf en be-
geleider van leerlingen. Bij dezen: hartelijk wel-
kom. We wensen u toe dat u snel gewend bent. 
In Gameren moet dat wel lukken... 
 

Verkeersexamen... 
Aanstaande woensdag heeft groep 7 het praktisch 
verkeersexamen. Ze gaan hiervoor een parcours 
fietsen in Zaltbommel. Ik hoop dat jullie allemaal 
slagen! Het is best spannend. Vergeet niet om je 
hand uit te steken hè?! Dan komt het wel goed... 
 

Touchscreens… 
Net voor de vakantie zijn de laatste groepen van 
splinternieuwe touchscreens voorzien. In twee 
groepen hing er nog een digibord en dat was voor 
sommigen natuurlijk hopeloos ouderwets. Nou, ik 
hoop dat we wel een beetje ouderwets blijven. 
Dat is niet goed omdat het oud is, maar omdat 
het beproefd is… ‘En vraagt naar de oude paden’. 
 

Vriendelijke groet, Meester Roest 
 

PS: Wilt u thuis het lezen blijven stimuleren? BVD! 
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